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২৩ ফা ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

       িম রকড ও জিরপ অিধদ েরর অধীন জানাল সেটলেম  অিফসার, ফিরদ র জনাব মাহা দ আ ল কােদর
শখ(১৫০৪৮), (উপসিচব)- ক জন শাসন ম ণালেয়র ০৩ জা য়াির ২০২১ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১৩২. ১৯.০০৩.
২০-৪ সং ক াপন েল সিচব, ইসলািমক ফাউে শন, ধম িবষয়ক ম ণালয় িহেসেব পদায়ন/বদিল করায় বদিল ত
পেদ যাগদােনর লে  ােক ১১/০৩/২০২১ তািরখ অপরাে  কম ল হেত িনেদশ েম অব  করা হেলা।
      
      িতিন জানাল সেটলেম  অিফসার,যেশার এর িনকট ফিরদ র জােনর এবং  জানাল সেটলেম  অিফসার, লনা
এর িনকট বিরশাল ও প য়াখালী জােনর দািয়  অপণ করেবন।

৮-৩-২০২১
এম. এম আিরফ পাশা

উপসিচব
ফান: ০২৯৫৪০০৪৮

ইেমইল:
survey1@minland.gov.bd

ন র: ৩১.০০.০০০০.০৩৬.১১.০২৮.১৭.৪৮/১(১৬) তািরখ: ২৩ ফা ন ১৪২৭
০৮ মাচ ২০২১

অ িলিপ: সদয় অবগিত/সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  ( জ তার মা সাের নয়): 
১) সিচব, জন শাসন ম ণালয়।
২) সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়।
৩) মহাপিরচালক, িম রকড ও জিরপ অিধদ র।
৪) জানাল সেটলেম  অিফসার, জানাল সেটলেম  অিফস, ফিরদ র।
৫) জানাল সেটলেম  অিফসার , জানাল সেটলেম  অিফসার-এর দ র, জানাল সেটলেম  অিফস, যেশার (িতিন
িনজ দািয়ে র অিতির  িহেসেব ফিরদ র জানাল সেটলেম  অিফসােরর দািয়  পালন করেবন)।
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৬) জানাল সেটলেম  অিফসার, জানাল সেটলেম  অিফস, লনা (িতিন িনজ দািয়ে র অিতির  িহেসেব বিরশাল ও
প য়াখালী জানাল সেটলেম  অিফসােরর দািয়  পালন করেবন)।
৭) জনাব মাহা দ আ ল কােদর শখ (১৫০৮৪), জানাল সেটলেম  অিফসার, ফিরদ র।
৮) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, িম ম ণালয।়
৯) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, িম ম ণালয।়
১০) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরমস ও কাশনা অিফস, তজ াও, ঢাকা।
১১) িসিনযর় িসে ম এনািল , িসিনয়র িসে ম এনািলে র দ র, জন শাসন ম ণালয়।
১২) সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, িম ম ণালয ়(প  িম ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১৩) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, ধম িবষয়ক ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
১৪) জলা িহসাবর ণ কমকতা, ফিরদ র।
১৫) সিচব (জিরপ) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, জিরপ অ িবভাগ, িম ম ণালয।়
১৬) অিফস কিপ/ মা ার কিপ, িম ম ণালয়।
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এম. এম আিরফ পাশা

উপসিচব
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